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limites da sala de aula com vistas a complementar o processo de aprendizagem.

Este modelo de relatório deve ser utilizado para registrar o atendimento ao disposto no enunciado
dos laboratórios. Caso haja necessidade de alterar a estrutura do modelo para melhor disposição das
informações é necessário comunicar previamente o Professor sobre a alteração. Relatórios entregues
fora do modelo bem como com alterações a revelia que descaracterizem o modelo não serão aceitos e o
estudante e/ou grupo terão atribúıdas nota zero na atividade.
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Apresentação

Assunto

Especificar qual ou quais assuntos foram aborda-
dos no experimento, a teoria relacionada (escrita
sucinta, objetiva, sintetizada e sem prejúızos à
qualidade do trabalho e ao rigor cientifico)1.

Aproveitando o contexto deixa-se como exem-
plo, mesmo que de outra disciplina, o uso
de citação, referência e equação: podemos afir-
mar que a Equação 1 e um modelo matemático
suficiente para representar as operações de trans-
formação de imagens digitais [1].

s = T (r) (1)

Objetivos

Descrever de forma clara os objetivos do experi-
mento. Aceita-se a transcrição do conteúdo do
enunciado.

Materiais, instrumentos e procedimen-
tos

Informar nesta subseção quais foram os materiais,
instrumentos (computador, software etc) e pro-
cedimentos adotados para realizar o experimento
(como foi pensado, constrúıdo, executado etc o
código-fonte / projeto).

Resultados

Imagens meramente ilustrativas para o modelo.
Não representam a real sáıda dos efeitos de
transformação de imagem a que se referem.

Informar os resultados fazendo inferência às
figuras do apêndice como por exemplo: a Figura
1 apresenta uma imagem transformada com a uti-
lização Gama proposta no enunciado do laboratório.
É posśıvel observar... As Figuras 2(a) e 2(b) mos-
tram respectivamente a imagem de entrada e de
sáıda. A técnica de transformação logaŕıtmica
foi utilizada no processamento da imagem de en-
trada, nota-se que na sáıda...

Conclusão

Discorrer sobre o experimento e sobre a aprendi-
zagem2.

1Primeiro exemplo de nota de rodapé.
2Principalmente sobre a aprendizagem (aproveitando o

exemplo da nota de rodapé para reforçar).

Figura 1: Sáıda da transformação Gama

Fonte: Do Autor (2020).

Figura 2: Transformação logaŕıtmica

(a) Entrada

(b) Sáıda

Fonte: Do Autor (2020).
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Apêndices

Esta seção e demais subseções podem ser apagadas caso não haja(m) apêndice(s). Os tópicos de subseção
podem ser criados conforme a necessidade de relato.

Esquema do projeto

A Figura 3 apresenta o esquema desenvolvido para a execução do projeto.

Figura 3: Esquema do projeto

Fonte: Do Autor (2020).

Código-fonte

Todo código-fonte deve ser redigido usando o estilo verbatim como no exemplo textual que se segue:

Adicionar todo o código-fonte completo do experimento.

Podem ser criadas subsubseç~oes para segmentar o código-fonte.Se criadas,

os tı́tulos das subsubseç~oes devem estar fora do estilo verbatim.


